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Pomimo – a może właśnie dlatego – że woda otacza nas w Hansgrohe na co dzień, nie traktujemy 
jej jak oczywistości. Przykładamy dużą wagę do odpowiedzialnego korzystania z jej zasobów i nieu-
stannie prowadzimy badania i rozwijamy technologie, które w tym pomagają. Jedną z nich jest 
EcoSmart, która wydatnie obniżyła zużycie wody przez nasze produkty.

Oszczędzaj z EcoSmart
Dowiedz się więcej o technologii odpowiedzialnej społecznie: www.hansgrohe.pl/ecosmart  
i odkryj, ile wody i energii możesz zaoszczędzić dzięki naszym produktom: 
www.hansgrohe.pl/kalkulator

Projektowanie z Hansgrohe@home
Odkryj przy pomocy iPhone’a, iPad’a lub smartfona jak dobrze armatura Hansgrohe pasuje do 
Twojej umywalki: http://itunes.com/app/hansgrohehome lub 
https://play.google.com/store/search?q=hansgrohe

Niniejszą broszurę wyprodukowano z najwyższą dbałością o środowisko. Ty także możesz 
przyczynić się do ochrony zasobów przekazując tę broszurę po zapoznaniu się z nią innym  
zainteresowanym lub oddając ją do recyclingu.

Idealne rozwiązanie dla Twojej 
łazienki.
Hansgrohe: innowacje dla wody.
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Przyjemność pod prysznicem.
Raindance® Select.

Hansgrohe Sp. z o.o. · ul. So wia 12 · PL-62-080 Tarnowo Podgórne · Infolinia 801 011 299
Fax +48 61 8168609 · info@hansgrohe.pl · www.hansgrohe.pl



 Anche se siamo continuamente all‘avan-
guardia, c‘è qualcuno da cui copiamo volen-
tieri: la natura. Sul suo esempio abbiamo  

sviluppato il soffione con getto a cascata. 
Come sotto una cascata tropicale, la doccia 
avvolge con il flusso forte di RainFlow o con  

i morbidi getti di RainStream. Accendete  
l’acqua, chiudete gli occhi – e la doccia si tra-
sforma in una breve vacanza.

Raindance® Rainfall®: la cascata sotto la doccia. Le innovazioni per il vostro divertimento.

Scollegarsi o immergersi? Idee o ideale?

Tecnologie

Passa disinvoltamente da 
un getto all’altro e regala  
il piacere a comando.

Consente di rimuovere  
facilmente i depositi di  
calcare strofinando delica-
tamente gli ugelli in silicone.

Limita il flusso permettendo 
di risparmiare acqua ed 
energia. Per un piacere  
sostenibile.

Distribuisce l’acqua 
sull’ampia superficie del 
soffione, avvolgendo di  
benefiche gocce tutto il  
vostro corpo.

Aggiunge all’acqua un’ab-
bondante quantità d’aria. 
Lasciatevi accarezzare da 
un getto delicato privo di 
spruzzi e da l ievi perle 
d’acqua.

Tipi di getto

L’ideale per lavar via lo
shampoo dai capelli.

Getto massaggiante,
dinamico e rivitalizzante.
 

Uno scroscio abbondante 
di morbidi getti.

Una dolce pioggia di  
gocce gonfie d’aria.

Una combinazione di
dolce pioggia e getto
dinamico.

Getto massaggiante
concentrato e benefico.

Un potente getto a torrente
per bagnare una superficie
ampia.
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Raindance® Rainfall® 150
Come un for te acquazzone, il getto ampio a cascata 
spazza letteralmente via la quotidianità. Una doccia 
rinfrescante già solo per la sua unicità.

# 26442, -000

 

Raindance® Rainfall® 150 Stream
I dodici morbidi getti cadono delicatamente sulla testa 
e sulle spalle. Una stupenda sensazione, data dalla 
natura portata in casa.

# 26443, -000

 
Finiture:
es. 28500, -000 = cromo
es. 28500, -400 = bianco/cromo

Whirl

 Chociaż nieustannie wytyczamy nowe 
ścieżki, jest takie coś, za czym uwielbiamy po-
dążać: Natura. W ślad za jej przykładem  

stworzyliśmy prysznic wodospadowy. Jak  
kąpiel pod wodospadem, dzięki silnemu rozło-
żystemu strumieniowi RainFlow lub miękkim 

strugom RainStream, doznania pod tym prysz-
nicem są wyjątkowe. Odkręć wodę, zamknij 
oczy i poczuj się podczas  kąpieli jak na urlopie.

Raindance® Rainfall: prysznic jak wodospad. Innowacje dla Twojej przyjemności.

Chcesz zapomnieć o codzienności? Idee czy ideały?

Technologie

Dziecinnie łatwa zmiana 
strumienia i radość za do-
tknięciem przycisku.

Umożliwia łatwe usuwanie 
osadu kamienia po prostu 
przez potarcie silikono-
wych dysz.

Ogranicza przepływ mini-
malizując zużycie wody  
i energii. Przyjemność  
z troską o przyszłość.

Rozprowadza wodę na  
dużej powierzchni tarczy 
prysznicowej. W ten spo-
sób całe ciało spowijają 
przyjemne w odczuciu  
krople wody.

Obfite napowietrzenie stru-
mienia wody wpływa na  
jego miękkość, zapobiega 
pryskaniu i generuje krople 
o dużej objętości.
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Kolory powierzchni
Po dodaniu kodu koloru powierzchni numer zamówienia (#) staje się 8 -cyfrowy
np.28500, -000 = Chrom 
np. 28500, -400 = Biały/Chrom

Nadaj wodzie swój 
ulubiony kształt.

Raindance® Rainfall® 150
Rozłożys t y s t rumień jak s i lny wodospad zmywa 
pozostałości dnia. Prysznic odświeżający już przez 
sam swój unikalny wygląd.

# 26442, -000

 

Raindance® Rainfall® 150 Stream
12 delikatnych strumieni opada łagodnie na głowę  
i ramiona. Tak przyjemnie jest gościć w domu naturę.

# 26443, -000
 

 

Idealny do spłukiwania
szamponu z włosów.

Dynamiczny, rewitalizujcy
strumień masujący.
 

Obfity, a zarazem  
łagodny.

Delikatny deszcz z kroplami 
wzbogaconymi powietrzem.

Kombinacja delikatnego
deszczu i dynamicznego
strumienia.

Skoncentrowany, relaksujący 
strumień masujacy.

Silny, rozłożysty strumień
wodospadowy.

Whirl

Rodzaje strumienia





Głowica prysznicowa  
Raindance® Select E 300

Lekkie od powietrza krople czy silny witali-
zujący strumień? Twoje kliknięcie decyduje.

Dysk prysznicowy Raindance® Select E 120

Orzeźwiający strumień, miękko otulające kro-
ple czy silny masaż: ciesz się wodą tak, jak 

lubisz za jednym dotknięciem przycisku.

Komplet prysznicowy Raindance® Select E 300

Dysk prysznicowy, głowica prysznicowa  
i termostat w doskonale pięknym połączeniu.



 Pragniemy, aby nasze pomysły nie tylko 
rewolucjonizowały sposób, w jaki korzystamy  
z wody, ale także wyznaczały nowe standardy 
w aspekcie komfortu i obsługi. Wszystkim roz-
wiązaniom stworzonym w Hansgrohe przy-
świeca jedna intencja: cieszyć użytkownika. 
Ten cel wyznacza kierunek wszystkich naszych 

przemyśleń i każdej kreski stawianej przez 
naszych projektantów. Dlatego nasze najnow-
sze osiągnięcie dostarczamy bez skompliko-
wanej instrukcji obsługi, ale pod postacią  
eleganckiego przycisku, który jest efektem słu-
chania, myślenia, testowania i tworzenia. Ten 
przycisk odmienia doświadczenie kąpieli, bo 

od teraz możesz zmieniać strumień jednym 
kliknięciem. Czy lekkie od powietrza krople, 
witalizujący strumień, czy ukierunkowany 
masaż: dzięki Select możesz cieszyć się wodą, 
dokładnie tak, jak lubisz.

� ���Hansgrohe�Raindance® Select��5

Select : technologia przyjemności.

Proste czy po prostu genialne?
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Raindance® Select E 120: nowy dysk prysznicowy, który dokładnie 

spłukuje szampon i sprawia, że woda i pieści i masuje.

Prysznic czy multitalent?

 Najpierw silny, witalizujący strumień 
deszczowy Rain. Potem łagodny, pieszczo-
tliwy RainAir. A może jednak bardziej skon-
centrowany masujący Whirl? To świetna  
zabawa cieszyć się kąpielą na wiele sposo-
bów, a tym bardziej za dotknięciem jednego 

przycisku. Dzięki przyciskowi Select możesz 
wybierać pomiędzy różnymi strumieniami 
dysku prysznicowego Raindance Select E 120, 
zmieniając je w mgnieniu oka. A ponieważ tak 
samo jak pragniemy umilić Ci każdą sekundę 
kąpieli, równie ważna jest dla nas przyszłość 

– dlatego ten prysznic dostępny jest także  
w wersji EcoSmart. Dzięki inteligentnej techno-
logii redukcji przepływu, ogranicza ona zużycie 
wody nawet o 40 %.

Objaśnienia wszystkich funkcji  
znajdziesz na rozkładanej stronie 
na końcu tej broszury.

Rain

RainAir

Whirl



Whirl
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Raindance® Select E 300: ze szczególnie silnym strumieniem 
deszczowym i miękkim strumieniem RainAir.

Chcesz się obudzić czy odprężyć?

 Wszyscy mamy swoje własne sposoby 
na to, aby się rano postawić na nogi, wieczo-
rem odprężyć lub zregenerować po wysiłku 
fizycznym. Jeden z najprzyjemniejszych sposo-
bów nosi nazwę Raindance Select. Ta głowica 

prysznicowa skutecznie wypłukuje z włosów 
szampon dzięki silnemu strumieniowi Rain lub 
otula ciało miękkim deszczowym płaszczem 
RainAir – aby przełączyć strumień wystar-
czy jedno kliknięcie prycisku Select. Równie 

wygodna jak wybór formy strumienia jest pie-
lęgnacja tego prysznica: funkcja QuickClean 
pozwala łatwo usunąć osady kamienia przez 
potarcie elastycznych silikonowych dysz. 

Objaśnienia wszystkich funkcji  
znajdziesz na rozkładanej stronie 
na końcu tej broszury.

Rain RainAir
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Komplet prysznicowy Raindance® Select E 300: połączenie 

głowicy prysznicowej, dysku prysznicowego i termostatu.

Prysznic czy program wellness?

 Od witalizującego lub odprężającego 
deszczu z głowicy prysznicowej, przez  
3 rodzaje strumienia dysku prysznicowego,  
po mult i funkcyjny termostat :  wybierając  
komplet  prysznicowy Raindance Select 
będziesz cieszyć się pełnią komfortu i przyjem-

ności oraz wyjątkową klasą designu. W końcu 
przeznaczeniem każdego produktu sygnowa-
nego przez Hansgrohe jest wielofunkcyjność 
w równie inteligentnym, co pięknym wydaniu.  
A także, co jeszcze ważniejsze: spełnianie 
Twoich wyobrażeń na temat doskonałych 

kąpielowych doznań. Ten komplet prysznicowy  
można w prosty sposób zainstalować na istnie-
jących w ścianie przyłączach i dlatego stanowi 
idealne rozwiązanie do przeprowadzenia  
nieskomplikowanej renowacji.

Objaśnienia wszystkich funkcji znajdziesz na  
rozkładanej stronie na końcu tej broszury.

Whirl
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Ecostat® Select  i zestaw prysznicowy: wymarzeni towarzysze 

dla Twojego dysku prysznicowego.

Nawet potrójna dawka przyjemności.

 Łazienka powinna być miejscem 
dobrego samopoczucia. Właśnie tutaj możesz 
zapomnieć o świecie zewnętrznym i skupić się 
na własnych potrzebach. Pomoże Ci w tym 
prysznic o niezawodnej funkcjonalności dzięki 

połączeniu z termostatem najnowszej genera-
cji, Ecostat Select. Pozwala na intuicyjną 
obsługę, spełnia najwyższe wymagania  
w zakresie designu i harmonizuje z Raindance 
Select E 120 w zestawie prysznicowym. Prosty 

w montażu zestaw stanowi idealne rozwiąza-
nie podczas renowacji łazienki. Dostępne 
dwie długości drążka i dwa kolory powierzchni.

Więcej kontroli.
Ecostat Select utrzymuje wybraną 
temperaturę wody i objętość strumienia  
na stałym poziomie.

Więcej komfortu.
Ergonomiczne uchwyty do regulacji.

Więcej bezpieczeństwa.
Izolowany korpus termostatu Ecostat Select 
o zaokrąglonych krawędziach chroni przed 
oparzeniem i otarciem.

Więcej przestrzeni.
Idealnie gładka powierzchnia jest łatwa  
w pielęgnacji i oferuje mnóstwo miejsca  
na prysznicowe akcesoria.

Więcej przyjemności w jednym  
zestawie.
Długość drążka: 65 lub 90 cm; kolor: chrom 
lub biały/chrom ‒ zestaw idealny do każdej 
łazienki.
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Raindance® Select : kompletny asortyment.

Różnorodność czy unikalność?

chrom

biały/chrom

chrom

biały/chrom

biały/chrom

Nowości

Dysk prysznicowy Raindance® Select E 120 3jet 
# 26520, -000, -400 (15 l/min) 
EcoSmart # 26521, -000, -400 (9 l/min) (bez fot.) 
 
 
 
 

       

    

Głowica prysznicowa Raindance® Select E 300 2jet  
przyłącze sufitowe 100 mm 
# 27384, -000, -400 (17 l/min) 
Głowica prysznicowa Raindance® Select E 300 2jet 
ramię prysznicowe 390 mm 
# 27385, -000, -400 (17 l/min) (bez fot.) 
 

       

  

Komplet prysznicowy Raindance® Select E 300 
z głowicą prysznicową Raindance Select E 300 2jet  
(17 l/min), Rdyskiem prysznicowym Raindance Select  
E 120 3jet (15 l/min) i termostatem Ecostat Select,  
ramię prysznicowe 380 mm 
# 27128, -000, -400 
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biały/chrom

Termostaty

Raindance® Select E 120/Unica® ’S Puro 
90 cm # 26621, -000, -400 
65 cm # 26620, -000, -400 (bez fot.) 
Raindance® Select E 120 EcoSmart/  
Unica® ’S Puro 
90 cm # 26623, -000, -400 (bez fot.) 
65 cm # 26622, -000, -400 (bez fot.) 

       

    

Termostat prysznicowy Ecostat® Select 
ze zintegrowaną funkcją EcoSmart 
# 13161, -000, -400 
 
 
 
 

Termostat wannowy Ecostat® Select 
ze zintegrowaną funkcją EcoSmart 
# 13141, -000, -400 (20 l/min) 
 
 
 
 

    

Półka biała Półka biała

Półka chrom Półka chrom



Dyski prysznicowe Komplety prysznicowe

chrom

chrom

biały/chrom

Dysk prysznicowy Raindance® Select 150 3jet  
# 28587, -000, -400 (15 l/min) 
EcoSmart # 28588, -000, -400 (9 l/min) (bez fot.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

    

Komplet prysznicowy  
Raindance® Select 360 
z głowicą prysznicową Raindance E 360 1jet (17 l/min), 
dyskiem prysznicowym Raindance Select 150 3jet (15 l/min) 
i termostatem Ecostat Select, ramię prysznicowe 380 mm 
# 27112, -000, -400 
Komplet prysznicowy do wanny 
z głowicą prysznicową Raindance E 360 Air 1jet (17 l/min), 
dyskiem prysznicowym Raindance Select 150 3jet (15 l/min) 
i termostatem wannowym Ecostat Select (20 l/min),  
ramię prysznicowe 380 mm 
# 27113, -000, -400 (bez fot.) 

      

    

Komplet prysznicowy  
Raindance® Select 300 
z ruchomą głowicą prysznicową Raindance S 300 1jet 
(17 l/min), dyskiem prysznicowym Raindance Select 
150 3jet (15 l/min) i termostatem Ecostat Comfort,  
ramię prysznicowe 450 mm 
# 27114, -000 
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Zestawy Combi

chrom

chrom

Komplet prysznicowy  
Raindance® Select 240 
z obrotową głowicą Raindance S 240 1jet (17 l/min), 
dyskiem prysznicowym Raindance Select 150 3jet  
(15 l/min) i termostatem Ecostat Comfort,  
ramię prysznicowe 450 mm 
# 27115, -000 
 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select 150 Combi 
Zestaw prysznicowy z termostatem 
90 cm # 27037, -000 
65 cm # 27036, -000 (bez fot.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select 150/Unica® ’S Puro 
90 cm # 27803, -000, -400 
65 cm # 27802, -000, -400 (bez fot.) 
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 Chociaż nieustannie wytyczamy nowe 
ścieżki, jest takie coś, za czym uwielbiamy po-
dążać: Natura. W ślad za jej przykładem  

stworzyliśmy prysznic wodospadowy. Jak  
kąpiel pod wodospadem, dzięki silnemu rozło-
żystemu strumieniowi RainFlow lub miękkim 

strugom RainStream, doznania pod tym prysz-
nicem są wyjątkowe. Odkręć wodę, zamknij 
oczy i poczuj się podczas  kąpieli jak na urlopie.

Raindance® Rainfall: prysznic jak wodospad. Innowacje dla Twojej przyjemności.

Chcesz zapomnieć o codzienności? Idee czy ideały?

Technologie

Dziecinnie łatwa zmiana 
strumienia i radość za do-
tknięciem przycisku.

Umożliwia łatwe usuwanie 
osadu kamienia po prostu 
przez potarcie silikono-
wych dysz.

Ogranicza przepływ mini-
malizując zużycie wody  
i energii. Przyjemność  
z troską o przyszłość.

Rozprowadza wodę na  
dużej powierzchni tarczy 
prysznicowej. W ten spo-
sób całe ciało spowijają 
przyjemne w odczuciu  
krople wody.

Obfite napowietrzenie stru-
mienia wody wpływa na  
jego miękkość, zapobiega 
pryskaniu i generuje krople 
o dużej objętości.
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Kolory powierzchni
Po dodaniu kodu koloru powierzchni numer zamówienia (#) staje się 8 -cyfrowy
np.28500, -000 = Chrom 
np. 28500, -400 = Biały/Chrom

Nadaj wodzie swój 
ulubiony kształt.

Raindance® Rainfall® 150
Rozłożys t y s t rumień jak s i lny wodospad zmywa 
pozostałości dnia. Prysznic odświeżający już przez 
sam swój unikalny wygląd.

# 26442, -000

 

Raindance® Rainfall® 150 Stream
12 delikatnych strumieni opada łagodnie na głowę  
i ramiona. Tak przyjemnie jest gościć w domu naturę.

# 26443, -000
 

 

Idealny do spłukiwania
szamponu z włosów.

Dynamiczny, rewitalizujcy
strumień masujący.
 

Obfity, a zarazem  
łagodny.

Delikatny deszcz z kroplami 
wzbogaconymi powietrzem.

Kombinacja delikatnego
deszczu i dynamicznego
strumienia.

Skoncentrowany, relaksujący 
strumień masujacy.

Silny, rozłożysty strumień
wodospadowy.

Whirl

Rodzaje strumienia
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Pomimo – a może właśnie dlatego – że woda otacza nas w Hansgrohe na co dzień, nie traktujemy 
jej jak oczywistości. Przykładamy dużą wagę do odpowiedzialnego korzystania z jej zasobów i nieu-
stannie prowadzimy badania i rozwijamy technologie, które w tym pomagają. Jedną z nich jest 
EcoSmart, która wydatnie obniżyła zużycie wody przez nasze produkty.

Oszczędzaj z EcoSmart
Dowiedz się więcej o technologii odpowiedzialnej społecznie: www.hansgrohe.pl/ecosmart  
i odkryj, ile wody i energii możesz zaoszczędzić dzięki naszym produktom: 
www.hansgrohe.pl/kalkulator

Projektowanie z Hansgrohe@home
Odkryj przy pomocy iPhone’a, iPad’a lub smartfona jak dobrze armatura Hansgrohe pasuje do 
Twojej umywalki: http://itunes.com/app/hansgrohehome lub 
https://play.google.com/store/search?q=hansgrohe

Niniejszą broszurę wyprodukowano z najwyższą dbałością o środowisko. Ty także możesz 
przyczynić się do ochrony zasobów przekazując tę broszurę po zapoznaniu się z nią innym  
zainteresowanym lub oddając ją do recyclingu.

Idealne rozwiązanie dla Twojej 
łazienki.
Hansgrohe: innowacje dla wody.

pl
-P

L-H
G

 S
ho

w
er

 b
ro

ch
ur

e 
20

12
 ·  

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
so

w
ie

 F
ar

ba
bw

ei
ch

un
ge

n 
au

s 
dr

uc
kt

ec
hn

isc
he

n 
G

rü
nd

en
 v

or
be

ha
lte

n.
  

Fo
rm

-N
r. 

84
19

02
45

 ·  
09

/ 1
0/

8 
·  P

rin
te

d 
in

 G
er

m
an

y 
·  G

ed
ru

ck
t a

uf
 1

00
 %

 c
hl

or
fre

i g
eb

le
ic

ht
em

 P
ap

ie
r.

Przyjemność pod prysznicem.
Raindance® Select.

Hansgrohe Sp. z o.o. · ul. So wia 12 · PL-62-080 Tarnowo Podgórne · Infolinia 801 011 299
Fax +48 61 8168609 · info@hansgrohe.pl · www.hansgrohe.pl


